DIN INSATS BEHÖVS
I ÅTVIDABERGS KOMMUN
www.atvidaberg.se

KO MMU N EN MED FR A MÅ TA N D A

Det finns barn som av olika anledningar behöver fler trygga vuxna
personer i sitt liv. Behovet av stöd varierar, därför söker Åtvidabergs
kommun flera olika uppdragstagare.

FAMILJEHEM
Som familjehem tar ni emot ett barn/ungdom hos er på heltid för en
kortare eller längre period. Under den tid som barnet/ungdomen bor i
familjehemmet har den sin vardag där med allt vad det innebär. Ni som
familjehem stöttar kring skola, hälso- och sjukvård, fritidsaktiviteter
mm. Föräldrarna är givetvis fortfarande viktiga och en bra familjehemsplacering förutsätter ett gott samarbete mellan familjehemmet och
barnets föräldrar samt socialtjänst.
När vi letar efter ett familjehem söker vi familjer som stämmer så väl
överens som möjligt med barnens behov. Det är även viktigt för familjehemmet att barnet passar in i familjen, ni ska ju leva tillsammans och
trivas med varandra. Det är av stor betydelse att ni är trygga och stabila vuxna. Att bli familjehem påverkar alla i familjen och därför är det
av vikt att eventuella egna barn även är positivt inställda till uppdraget.

KONTAKTFAMILJ
En kontaktfamilj tar emot ett barn/ungdom i sitt hem några dagar per
månad, omfattningen skiftar men det är vanligt att barnet kommer
varannan eller var tredje helg till sin kontaktfamilj. En kontaktfamiljs
uppdrag kan variera i längd men kan pågå under flera år. Ofta kommer
kontaktfamiljen att bli en viktig del av barnets liv både under insatsens
gång men även efter att den avslutas. För att insatsen ska blir bra för
barnet krävs även här ett gott samarbete med barnets föräldrar och
socialtjänsten samt att alla i familjen är positivt inställda till uppdraget.
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KONTAKTPERSON
Uppdraget som kontaktperson innebär att du träffar ett barn, en ungdom eller en vuxen några gånger per månad, ofta på kvällar och/eller
helger. Syftet med insatsen kan variera men handlar ofta om att stärka
självkänslan och vidga det sociala nätverket genom att göra aktiviteter
tillsammans t.ex. ta en fika ihop, träna eller gå på bio. För ensamkommande ungdomar kan en kontaktperson bli en hjälp in i det svenska
samhället och ett stöd i att hitta nya sociala sammanhang.

UTREDNING
Innan du får ett uppdrag måste du genomgå en utredning där kommunens resurssamordnare bedömer om du är lämplig och för vilken typ
av uppdrag du passar.

ERSÄTTNING
För din insats får du en ersättning som utgår från Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer. Du får en arvodesdel som är skattepliktig
samt en omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter som följer
med uppdraget.

ANMÄL DITT INTRESSE
Kommunens resurssamordnare
Telefon: 0120-830 00
eller via kommunes hemsida www.atvidaberg.se
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Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg
Tel växel: 0120-830 00
Fax: 0120-140 18
E-post: kommun@atvidaberg.se
Webbplats: www.atvidaberg.se
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